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/
Zgorzelec, dnia ……………………….

WNIOSKODAWCA
.................................................................
imię i nazwisko
..................................................................
adres zamieszkania – ulica nr

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.
ul. Boh. Getta 1 A
59-900 Zgorzelec

..................................................................
kod-miejscowość
..................................................................
PESEL
...................................................................
nr telefonu kontaktowego

ZGŁOSZENIE ODBIORU TECHNICZNEGO - CZĘŚCIOWEGO:
Zlecam wykonanie odbioru częściowego:
wykonywanego: ............................................................................................................... .....................................................
(przyłącza /sieci * wod.-kan.* – podać charakterystykę – średnica, materiał)








próby szczelności
dezynfekcji
płukania

robót zanikowych
....................................................................

dla obiektu: ............................................................................................................................................................
adres inwestycji: ........................................................................................................... ..........................................
Inwestor: ................................................................................................................... ..............................................
Oświadczam, że w/w przyłącza /sieci* wod.-kan*., są wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i uzgodnionym projektem
technicznym.
Załączniki:
1. upoważnienie do reprezentowania Inwestora*
2. atesty, deklaracje zgodności (na zastosowane materiały)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec (PWiK „NYSA” Sp. z o.o.) informuje, że jest
administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pwik.zgorzelec.pl).
Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym obowiązków prawnych
ciążących na PWiK „NYSA” Sp. z o.o., wykonania przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania
umowy, a także podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK „NYSA” Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem
wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania na adres: iod@pwik.zgorzelec.pl, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane
mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz PWiK „NYSA” Sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom
zapewniającym obsługę informatyczną działalności PWiK „NYSA” Sp. z o.o. oraz archiwom.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PWiK „NYSA” Sp. z o.o. pod adresem: www.pwik.
zgorzelec.pl .

......................................................
Data i podpis składającego wniosek
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PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO
W dniu .......................... przeprowadzono próbę szczelności przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*
do budynku .................................................................. przy ul. ....................................................................,
na terenie dz. nr ..................................................., w miejscowości .............................................................. .
Sieć/przyłącze zostało wypełnione wodą, po uprzednim odpowietrzeniu, a następnie podniesiono ciśnienie
do 1,5 wartości ciśnienia roboczego.
Tj. ............................ MPa do poziomu .................................. m sł. wody* .
W czasie ........................ godz., nie stwierdzono zmiany ciśnienia/poziomu* wody.
Stwierdzono spadek ciśnienia/poziomu * wody o ...................., w czasie .................... .
Próba zakończona pozytywnie/negatywnie*.

Inwestor (lub Wykonawca)

Przedstawiciel PWiK

................................................

...........................................
(czytelny podpis)

W dniu ...................... przeprowadzono dezynfekcję przewodu wodociągowego do w/w budynku.
W dniu ...................... przeprowadzono płukanie przewodu wodociągowego do w/w budynku.
W dniu ........................... dokonano odbioru podsypki i nadsypki, ułożenia taśmy zabezpieczającej koloru
biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową umieszczoną 0,2 m nad przewodem wraz z zasypaniem
przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*.

Inwestor (lub Wykonawca)

Przedstawiciel PWiK

................................................

..........................................
(czytelny podpis)

 odpowiednie zaznaczyć; * niepotrzebne skreślić;
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